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 مهمترین مقصد گردشگرانطبیعت دوست کشور تبدیل یکی ازاستان اردبیل سال هاست به لطف طبیعت بکر و کم نظیرش به 

وسوسه سفر و حضور مجدد در این خطه  ،هاي طبیعیشده و آب و هواي متنوع، مطبوع و دلپذیر نیز در کنار این جذابیت

. شودهمه در طبیعت منحصربه فردش خالصه نمی ،هاي اردبیلبا این وجود ویژگی.سرسبز را در ذهن هر مسافري برمی انگیزد

-ون گذشته و اعصار مختلف تاریخی در جاي جاي این استان، روي دیگر جذابیتجود آثار مهم باستانی بی شمار متعلق به قرو

آثار نفیسی .کند و از استقرار مدنیتی دیرینه در این خطه زرخیز از ایران زمین حکایت داردهاي گردشگري اردبیل را نمایان می

یت و پیشینیه و چرایی وجودشان در پرده اي از توجهیمتصدیان امر؛ هواعتنایی و بیکه به استثناي معدودي، غالبًا بر اثر بی

ابهام مستور مانده و حتی در جهت معرفی بهتر آثار شناخته شده نیز آنگونه که ضرورت دارد اقدام نشده است تا همچنان 

-گ افراشتهتوان در میان سنیکی از این رازهاي سربه مهر مانده را می. شاهد سربه مهر ماندن رازهایی از تاریخ اردبیل باشیم

جستجو کرد، منطقه باستانی وسیعی که شهر در شهرستان مشکین“ شهریري”انگیز منطقه باستانی موسوم به هاي شگفت

اهمیت ترین سایت تاریخی مربوط به دوره پیش از تاریخ در شمالغرب ایران و تاریخ شناسان و صاحب نظران از آن به عنوان با

  .ط تاریخی کشور یاد می کنندیکی از جالب ترین و مهم ترین نقا

، جاذبه هاي تاریخی و فرهنگی،گردشگريمحوطه ي باستانی شهریري: کلمات کلیدي
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  مقدمه .1

 5000شهر اردبیل . گردد به دوران صفویه باز نمیتنها استان اردبیل خاستگاه سلسله صفویه است، اما جاذبه تاریخی این استان 

نگاهی گذرا به وضعیت میراث فرهنگی موجود در استان . وجود دارد آنسال قدمت داشته و آثار باستانی و تاریخی زیادي در 

  . دهد که بسیاري از این آثار در حال نابودي هستند اردبیل نشان می

شناسان عمر پیرازمیان را تا  اي از باستان عده. است قرارگرفته دبیل و مشکین شهردر میان شهر ار» شهریري«باستانی   منطقه

کیلومتري شمالغربی مرکز استان و در  65ر منتهی الیه دشت مشکین شهر و به فاصله اینمحوطهد. اند برآوردکرده   هزار سال 9

کیلومتري شمال روستاي پیرازمیان و از توابع بخش مشکین شرقی واقع  2شهر و در کیلومتري شرق شهرستان مشکین 35

گران آثار باستانی، آن را هر روز بیشتر و بیشتر به سوي مرگ پیش  عوارض طبیعی از جمله طوفان، سرما و غارت .استشده 

این  .یابد پیرازمیان دائما فرسایش میمتر تا دو متري  از چهل سانتی  با توجه به طبیعت خشن منطقه، صد مجسمه. برد می

هاي مذهبی و گورهاي  منطقه باستانی از یک قلعه وسیع با دیوار دفاعی سنگی از نوع خشکه چین محلی براي برگزاري آیین

  ].1[ شده استباستانی تشکیل 

چارلزبرنیکشفشد   محوطه شهریري براي اولین بار سی و پنج سال پیش توسط هیات باستان شناسی انگلیسی با ریاست

  . رسد میالد یا عصر آهن نیز می ویمعتقدبودکهعمربرخیازآثارتاهزارهسومقبالز

کاوش هاي مقدماتی در  .داردمدارك به دست آمده نشان از مسکونی بودن این منطقه، دست کم از هزاره ششم قبل از میالد 

برخی از نواحی اردبیل به ویژه در قسمت هاي شمالی و شرقی آن نشان می دهد که این سرزمین از کانون هاي مهم فرهنگ 

بوده که به احتمال قوي ماهیت قومی » مگالی تیک یا سنگ افراشتی«

صاویر هیکل هاي سنگی به دست آمده در این ت. آذربایجانکهتحتتاثیرماهیتقومیکاسیهاوهوریهابودهاست»مگالیتیکشرق«مردم

منطقه با تصاویر هیکل ها و سرهاي آدمیانی که بر روي اجاق هاي نعل اسبی ایغدیر یا ایگدیر در شمال شرقی ترکیه در 

کشف آثاري چون شمشیرهاي مسی، خنجرهاي مختلف، تیر و .نزدیکی مرز ایران و ارمنستان نقش بسته شباهت تام دارد

لقه براي گرفتن زه کمان و تیردان مسی در استان اردبیل که ترکیبی ساده تر از ترکیب اشیاي مفرغی بدست آمده سرنیزه، ح

  .از لرستان دارد فرض حیات در دوره مفرغ را به اثبات می رساند

ال غرب کشور منطقه شهریري که وسیع ترین منطقه تاریخی استان اردبیل و یکی از با اهمیت ترین مناطق پیش از تاریخ شم

  ].2[به ثبت آثار ملی رسید 6162به شماره  81است در سال 

با وجود آنکه بعد از آن کاوشهایی در این منطقه به منظور مطالعه بیشتر و کشف آثار باستانی آن انجام شده، اما تاکنون اقدام 

.تاثیرگذاري براي حفاظت از سنگ افراشتها منظور نشده است
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برآن است تاضمن معرفی محوطه باستانی شهریري و قدمت تاریخی این منطقه، به بررسی پتانسیل در این مقاله سعی 

  .گردشگري این منطقه درجذب گردشگران پرداخته شود

  :منطقه باستانی شهر یري. 2

یک است که در هکتار 400وسعت محوطه شهریري . است شهر یري یک محوطه باستانی در بخش الهرود استان اردبیل

ی سنگ افراشته باستان 280این محوطه شامل  است کیلومتري شمال روستاي پیرازمیان و در کنار رودخانه قره سو واقع شده

و قدمت این مناطق به دوران اواخر مفرغ و دوره  ودهزار سال پیش از میالد برآورد می ش 6که دیرینگیشان بیش از می باشد 

انتی متري که اکثرا س 360تا  70این سنگ افراشته ها با ارتفاع متفاوت . ودش نوسنگی و مس سنگی و اوایل آهن مربوط می

ها به شکل افرادي دست به سینه و معموال بدون طرح انسان هاي حک شده بر روي سنگ. دمنقوش به اشکال انسان هستن

و یک قطعه هم در قپوزستان  افراشته ها در منطقه حکاري کردستان ترکیه - دهانه و تاکنون فقط هفت قطعه این نوع سنگ 

هاي این محل با محوطه شهر یري از سه قسمت معبد، قوشاتپه و قله تشکیل شده و سنگ افراشته. استآذربایجان یافت شده 

  ].3[ ه استگردباد باعث ویرانی بخشی از این محوطه شد 1390فرسایش و تخریب زیادي روبه رو هستند و در فروردین 

:سنگهاي دست ساز آدم نما بوده و آن مشتمل بر بخشهاي زیر می باشد نماد این محوطه وجود

نوع خشکه چین و صخره طبیعی (اي شکل با معماري سنگی دیوار طویل دفاعی قلعه با منطقه وسیع مسکونی مصطبه -1

  عصر آهن) چسبیده به رودخانه قره سو

  2و1آهن ) سنگ افراشته(مکتب اوشاقالري معبد یا محلی در ارتباط با برگزاري آیین هاي مذهبی به نام -2

  عصرآهن) مگالتیک(گورهاي باستانی از نوع کالن سنگی  -3

  )مس وسنگ(محوطه قوشاتپه گذر نوسنگی به کالکولتیک  -4

  غارباستانی و دروازه قسمت غربی معبد -5

  رودخانه قره سو - 6

  ).از میالدهزاره سوم و چهارم قبل (محوطه قارا کهیل قاباغی دوره برنز  -7

.دهدنمایی از محوطه باستانی شهر یري را نشان می 1شکل 
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  )1395(شهریري .1شکل

  

:با قدمت عصر آهن ۀ شهریريقلع. 3

در این محوطه کاوش کرد، در این کاوشها چند دوره تاریخی  "چارلز برنی"اولین بار در حدود ده سال پیش از انقالب اسالمی 

مشخص شده و بقایایی از قلعه اي متعلق به دوره آهن کشف شده  2و عصر آهن  1عصر آهنسنگی،  -از جمله دوران مس 

  .است

آغاز شد  83در اولین فصل حفاري که در آبان . ه استانجام شد این منطقه  سه فصل حفاري در 1385تا  1383از سال 

  .تنها ساختمان بندي قبرها معلوم بودقبرهاي عصر آهن بررسی شدند که پیش از آن توسط جویندگان عتیقه تخریب شده و 

این . سال از عصر آهن به عقب برد 3500کشف شد و قدمت منطقه را به  "کالکولتیک"در این دوره سفالهایی مربوط به دوره 

به این ترتیب براي اولین بار قدمت سکونت بشر در استان . سفالها شبیه سفالهاي مناطق باستانی دالما و حاجی فیروز هستند

  .سنگ رسید -اردبیل به دوره مس

بقایایی از سفال، مفرغ و نقوش انسانی دیده شد که باستان شناسان آنها را نذوراتی  1384در فصل بعدي حفاري در سال 

باستان شناسان نتیجه گرفتند در دوره . یکی از این دو معبد در زیر دیوار دفاعی قلعه قرار داشت. دانستندمتعلق به معبد می

) خالدي(تویی که ساکنان شهر یري بر روي معبد خود قلعه ساخته بودند از دین خود روي گردانده اند و خداي اورارتوییاورار

  .را پذیرفته اند
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وجود خاکستر در الیه . در فصل سوم حفاري مشخص شد که در دوره اورارتوییان قلعه به آتش کشیده و متروك شده است

متوالی زندگی بشر از هفت هزار تا دوره هاي ه این ترتیب دورهب. سوزي قلعه استهاي خاك قلعه نشان دهنده آتش 

در این فصل تعداد زیادي ظروف سفالی، اشیاي زرین مانند . ییان در منطقه شهر یري به صورت متوالی مشخص شدراورارتو

سنگ افراشته هاي شهریري را نشان نمونه هایی از  2شکل ].1[آویز، دگمه هاي زینتی و پالکهاي طالیی و مفرغی کشف شد

  .دهد می

  

  )1395(محوطه شهریري.2شکل

  :قبور با طول شش متر.  4

قبر شناسایی شده  132شناسی منطقه  مربوط به گورستان این منطقه می باشد در این منطقه  بخش دیگري از مطالعات باستان     

شده و   هاي مختلف است و برخی در داخل زمین کنده قبور کالن سنگی در شکل. غیراز دو مورد بازشده است است  که همگی به

شده تدفین به شکل  ه و شکل قبر ایجاد کرده است، در قبوري که در داخل زمین کندههاي بزرگ در سطح چیده شد برخی سنگ

  .تا دو متر است 1.5شده و طول قبور شش متر و عرض آن   جنینی است و وسایل افراد در اطراف وي به خاك سپرده

. زدنی است دن این منطقه به شکلی مثالویژه کشورهاي همسایه اعجاز تم هاي سنگی در مناطق دیگر به در مقایسه با نمونه گورستان

شناسان مشابه این قبور در آق اولر تالش، قلعه شیشه اهر، منجوق تپه جمهوري آذربایجان و ارنیس شرق  بطوریکه به گفته باستان

  .]4[ دهدنمونه اي از قبرگورستان قدیمی را نشان می 3شکل . شده است ترکیه مشاهده
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  )1395(گورستان شهریري.3شکل

  :سنگ افراشتها، مکتبی متروکه.5

در جهت شمالی جنوبی امتداد ) بچه هاي مکتب( "مکتب اوشاقالري"هاي معروف به محوطه باستانی شهریري با سنگ چینی

  .یافته و اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره نخست قبل از میالد از سکونتگاه هاي مهم منطقه بوده است

هاي سازمان انگاريتوجهی و سهلمهمترین بخش مجموعه شهر یري را تشکیل می دهد به علت بیها که هاین سنگ افراشت 

بخش  86میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري بعد از اکتشاف مدتها در مجاورت باد و باران و برف بود تا اینکه در بهمن 

  .تخریب شداعظم سنگ افراشت ها به علت بارش سنگین برف به شکل جبران ناپذیري 

هاي مختلف از سنگ افراشت با ارتفاع 300اك بیرون آمد که شامل بیش از اززیرخ  این سنگ افراشتها در فصل سوم حفاریها 

بدون (ها مشابه بوده و حاوي صورت آدمی هاي انسانی است و اشکال حجاري شده روي سنگسانتیمتر با شکل 250تا  35

سنگ افراشت این محوطه به ارتفاع  بزرگترین.، دست و شمشیر هستند)دهان

-متروبهشکلمستطیلوجودداردکهدروسطبقیهسنگافراشت  3.250

  .هابودهومانندمعلمیاستکهدرمکتبخانهدروسطدانشآموزانایستادهاست
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که شمشیرش را حائل کرده، حجاري شده که معرف ) به صورت مذکر و مؤنث(در روي بیشتر این سنگ افراشتها، شکل انسانی 

صورت این سنگ افراشتها به سمت شرق و غرب بوده و رو در روي هم به صورت کالس .ر حجاري در این دوره استبهترین هن

  .بزرگ در جلو و بقیه در سه یا چهار ردیف در پشت سر هم واقع شده اند هسنگ افراشت 4 - 3درس امروزي 

وجود دارد که در نزدیکی این ) دخمه سیاه( "کوهیلقارا "در سمت غرب تجمع سنگ افراشتها یک حفره غار مانندي به نام 

این تخته سنگ به شکل میز به صورت افقی بر روي . غار به طرف شمال یک تخته سنگ بسیار بزرگ جلوه نمایی می کند

  .دهدافراشته هاي مکتبی را نشان میسنگ 4شکل ].1[ سنگهاي بزرگ دیگر خوابانیده شده است

  )1395(ریريهاي شهسنگ افراشته.4شکل

  :سنگ افراشته  537نظیر معبدشهریري با  اعجاز بی. 6

بطوریکه . هاي منطقه باستانی شمال غرب روستاي پیرازمیان نه به قبور و نه دیوار دفاعی مرتبط است بسیاري از تصاویر و عکس      

اي به نام  توجهی در منطقه شناسند که هر یک با لبخند مرموز و چینش قابل هاي آدم شکلی می همگان این منطقه را با سنگ افراشته

  .ندا معبد گرد هم آمده

ها و در این میان استل  هاي این منطقه تائیدي است بر وجود تفکر استل سازي در همان سال باستان شناسان معتقدند سنگ افراشته

اند و هر یک در واکاوي تاریخ  گرفته شوند اما به فراخور فرهنگ و تمدن آن منطقه شکل ها هرچند در مناطق مختلف مشاهده می

  .شوند بهایی محسوب می باستانی آن مواریث گران
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چارلز برنی این استل ها را تزئینات اطراف قبور معرفی . شده است  هاي پیرازمیان اظهارات مختلفی طرح در خصوص سنگ افراشته

وابستگی استل ها به قبور منتفی شد و  82هاي سال  بطوریکه در کاوش کنند ها نظرات دیگري را طرح می امروز کاوش. کرده است

  .اند شناسایی شدند ها سنگ افراشته چیده شده ن که در طول آنهفت داال

استل در معبد به دست آمد که در هیچ کجاي دنیا مشابه ندارد و  537توان در خصوص اعجاز این منطقه گفت که درمجموع  زمانی می

ساخت این . صورت انفرادي است اما به عدد، در آذربایجان یک عدد است و در مغولستان هرچند زیاد 30مثال در ترکیه فقط  عنوان  به

کرده است بطوریکه کریدور و داالن اصلی درست در مقابل کوه سبالن  شده و هدفی را دنبال می مجموعه با تفکر و مدیریت انجام

  .دهدهاي شهریري را نشان مینمونه اي از استل5شکل.است

  

)1395(شهریري.5شکل

    هابازتعریف طبقات اجتماعی در استل . 7

شده است و اندازه استل ها کامًال متفاوت از یکدیگر  ها با استفاده از ماده زردرنگی انجام دهد کف سازي داالن ها نشان می کاوش     

نوعی بیانگر طبقات اجتماعی  این تفاوت اندازه به.متر و درست در مجاور آن تا نیم متر استل قرارگرفته است 2.5بوده بطوریکه یکی تا 

  .اند است و به هر فرد وابسته به طبقه اجتماعی که دارد اندازه استل متفاوت قائل شده مختلف

ها نیز متفاوت بوده و در دودسته شمشیرهاي شالقی و صاف مشاهده  اند و سالح شده سالح شناسایی استل ها در دو نوع مسلح و بی 

نمونه اي از سنگ افراشته ها را نشان 6شکل.دست شده استها مشخص است و برخی مو تبدیل به  در برخی استل ها دست.شوند می

  .دهدمی
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  )1395(متر 3افراشته شهریري به ارتفاع بیش از  سنگ.6شکل 

جلوي هر .دهد حتی زمان ساخت استل ها متفاوت است ها نشان می در برخی زیردست راست و در برخی در میانه دو است و بررسی

. تر از دیگري هستند دهد برخی قدیمی اند و برخی دیگر نه، که نشان می تا کمر در خاك فرورفتهاستل سنگ نذورات بوده و برخی 

شده است، بقایایی از نذورات ازجمله  صورت عمودي استفاده  اي به هاي رودخانه شوند که از سنگ اي ختم می ها به نقطه تمام داالن

ساخت استل ها، استل ها خیلی بزرگ هستند و در دوره دوم نوع ساخت  در دوره اول.ظروف و فلزات در این منطقه کاوش شده است

استل هاي . دهد نوعی تضعیف در باورها را نشان می شده که به اي استفاده  هاي رودخانه فرق داشته و درنهایت در دوره سوم از سنگ

  .عروف به بال بال دهان دارنددارند؛ در مغولستان هم استل هاي م گرا هستند و دست و دهان مراتب واقع ترکیه به

  کشف یک قطعه سفال با نقش حیوان. 8

برد قوشا تپه در کنار مناطق ذکرشده آنچه مورد حیرت باستان شناسان شده و تاریخ استان اردبیل را به اواخر دوره نوسنگی می      

شده است  هایی که انجام نگاري اساس دو بخش الیه بر.شود هم به این نام خوانده می است، که به دلیل اشرافیت دو تپه در رو به روي

  .قدمت منطقه از اواخر دوره نوسنگی تا اواخر دوره مس و سنگ به اثبات رسیده است

ها با نقوش  شده است؛ مابقی سفال شده در این منطقه منقوش بوده و فقط یک قطعه سفال با نقش حیوان کشف هاي کشف سفال

به لحاظ فرم نیز ظروف با دهانه باز در هر سه دوره تاریخی بیشترین کثرت را دارد .بیشترین فراوانی را داردهندسی است و نقش مثلثی 
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حال  آمده است و درعین دست هاي قوشا تپه به مقادیر زیادي ابزارهاي سنگی و ابسیدین از کاوش. کند که نوع معیشت دوره را بیان می

  .دهد استفاده از گوسفند و بز بسیار متداول بوده است ه نشان میهاي ابزارآالت استخوانی این منطق کاوش

  

  حجاري روي سنگ مهمترین ویژگی منطقه شهریري. ٩  

به فاصله دورتري جدا از تجمع سنگ افراشتها  همیزهاي سنگی داراي انواع متفاوت هستند، همچنین شش عدد سنگ افراشت

  .]4[ روین استقرار دارد که این سنگ افراشتها به منزله خوشه پ

. بزرگ دیگري نیز در شمال محوطه مذکور به مانند ستاره قطب شمال است که محوطه مذکور را زیر نظر دارد هسنگ افراشت

حجاري بر روي این سنگها .در نحوه نشاندن سنگها نهایت دقت و توجه را از لحاظ علوم ریاضی و هندسه و نجوم به کار برده اند

در مناطق دیگري از آذربایجان نیز سنگ افراشتهایی نظیر می باشد، ا هرا مهمترین و ارزشمندترین ویژگی این سنگ نبشته

گورهاي باستانی متعددي از نوع کالن سنگی و گورکان که .سراب وجود دارد ولی هیچ کدام داراي حجاري نیستند "نشت بان"

ن منطقه شناسایی شده گور است در این محل و یک غار باستانی و تپه اي متعلق به دوران اسالمی نیز در ای 450حدود 

  .دهدها را نشان میاي از حجاري هاي روي سنگنمونه 7شکل .است

  

  )1395(حجاري روي سنگ .7شکل
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گیرينتیجه.10

آید همه حضار متعجب و  شود و فرصتی براي بازتعریف آثار شهر یري پیش میدر هر کشوري سخنرانی و یا همایشی برگزار می

علمی نسبت به اهمیت این منطقه است، در حالی است که بخشی از   این تأکیدات که برآمده از مطالعه و اشراف. شوند زده می حیرت

ها از دیدگاه  داري سنگ افراشته هاي اخیر بارها توسط سودجویان مورد تعرض قرارگرفته است و نحوه نگه مواریث شهر یري طی سال

زدنی این منطقه تأکیددارند هنوز در  ها هرسال بیشتر به رموز مثال رسد هرچند کاوش یبه نظر م. مدیري به مدیر دیگر تغییریافته است

  .داري از پیرازمیان انسجامی حاصل نشده است نگه

ها   سنگ افراشتهعنوان عاملی که خود به تخریب  بطوریکه در آخرین اظهارات مدیران میراث فرهنگی استان تأخیر در ساماندهی نه به

  .شده است  ریزي صحیح عنوان که باهدف برنامهکند بل کمک می

مرمت آثار باستانی نیازمند یک پروسه علمی است و در حال حاضر نیز دلیل توقف در طرح روکش گذاري پیرازمیان باهدف نگاه علمی 

با وجود آنکه .هاي مالی قدرت اقدامات عملیاتی در مرمت آثار باستانی محدود است  به دلیل محدودیت .به مرمت این مجموعه است

بعد از کاوشهایی در این منطقه به منظور مطالعه بیشتر و کشف آثار باستانی آن انجام شده، اما تاکنون اقدام تاثیرگذاري براي 

حفاظ بدون آن که افراشته شود در گوشه اي از این محوطه انباشته شده حفاظت از سنگ افراشتها منظور نشده و تنها تعدادي 

  .]5[است

هم اکنون شهریري برخالف در خواستها و نگرانیهاي جدي باستان شناسان و محققان در بدترین وضعیت ممکن نگهداري می 

بیش از آنکه دغدغه حفظ مسولین خی کشور نشان می دهد ینگهداري و حفظ یکی از با ارزش ترین مناطق باستانی و تار. شود

و به اعداد و ارقام بیش از آثار در معرض  هستندثبت آثار در فهرست ملی  به دنبالد، نو احیا آثار معدود استان را داشته باش

  .دهداهمیت می ،نابودي

بدون داشتن پوشش،  این آثار سنگی دهند که  این در حالی است که کارشناسان میراث فرهنگی و متخصصان سازه هشدار می  

ها،  دلیل ویژگی این سنگ اند و به در محیط باز قرار گرفته

هاي  شوند،بههمیندلیلسنگ دهدوسستمی گیرند،تغییرخاصیتمی درمعرضهواقرارمیوقتی

با وجود اینکه اشخاص بسیاري براي مطالعه و بازدید از این منطقه به .پذیرهستند شانبسیارآسیب دلیلجنسخاص شهریریبه

مردم منطقه تعلق خاطر عمیقی با این .آیند اما حفاظت این منطقه و بخصوص سنگ افراشتها قابل قبول نیستشهریري می
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آثار دارند، تاکنون چندین بار به دلیل عدم نگهداري و نبود نیروهاي امنیتی و انتظامی کافی براي محافظت از این منطقه افراد 

  .اي بخشی از این مجموعه زده اندتیقه هدستبهتخریبیاسرقتآثاروعسودجو

گردشگري هاي قطب یکی از و شهرستان مشگین شهر به و ارجق این منطقه ظرفیت و پتانسیل تبدیل روستاي پیرازمیان

کشور را دارد، با این وجود به نظر می آید اگر نگهداري از این سنگ افراشتها به روال سابق باشد تا چند سال آینده چیزي 

  .ان باقی نخواهد ماندبراي گردشگر
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